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 9091819 نماذج في تطوير المناهج المدرسية  (ساعات معتمدة 3)

؛ المنحااق النقاادي، منحااق (التفكياار العملااي) لمنحااق الطبيعااي ي، اتتناااوه هااذه المااادة المنحااق الطرا قاا
الكفايات والنواتج التعليمياة، المنحاق الاوظيفي، منحاق المنااهج علاق مساتوس المدرساة، منحاق المنهااج 

 .عناصر كه نموذج ومنطلقاته(. المنحق الخبروي) كخبرات معاشة 
 

 9091811 ادارة المناهج (ساعات معتمدة 3)
اعداد توجيهاات لعماه . وير المناهجاختيار لجان تط. المادة مفهوم ادارة المناهج وغرضها تتناوه هذه

إستطالع . تنسيق العمه بين اللجان ومؤسسات البحث التربوي والتعليم العالي. اللجان وضبط عملها 
إدارة . إدارة تجريااال المنااااهج. أراء المعلماااين والمشااارفين والماااديرين والطلباااة والمؤسساااات ذات العالقاااة

عادة التطوير) ضبط جودة المناهج ( . عمليات تدريل المعلمين)تنفياذ المناهج  ( . المتابعة والتقويم وا 
 .عرض تجارل بعض البلدان بما فيها األردن في إدارة المناهج وتحليه هذه التجارل ونقدها

 
 9091813 تقويم المناهج المدرسية  (ساعات معتمدة3)

: هوم تقاويم المنهااج، التطاور التااريخي لتقاويم المنااهج، نمااذج فاي تقاويم المنااهجتتناوه هذه المادة مف
نموذج تايلور، ستيك، ايزنر، نماذج تجريبية في تقويم المناهج، إعداد خطة التقويم، قضاايا فاي تقاويم 

 .المناهج، أمثلة علق دراسات حديثة حوه تقويم المناهج في عدد من البلدان
 

 9091815 بحث في المناهج والتدريسال (ساعات معتمدة3)

، المناااهج واألساااليل الكميااة حثيااة المهمااة فااي المناااهج والتاادريستركااز هااذه المااادة علااق المجاااالت الب
والنوعية المستخدمة في هذه المجاالت، وأهم النتا ج التي توصاه اليهاا البحاث فاي كاه مجااه، وتقاويم 

د الماااواد التعليمياااة؛ تنظااايم محتاااوس المنهااااج،  ثاااار إعااادا: ومااان هاااذه المجااااالت البحثياااة. هاااذه األبحااااث
، المنااهج في تطوير المناهج، تغيار المنااهج المناهج علق المعلم والطلبة، دور المعلم ومدير المدرسة

 .وتنمية التفكير، المنهاج الخفي، سوسيولوجية المناهج، وضبط المناهج
 

 9091814 استراتيجيات تنفيذ المناهج  (ساعات معتمدة 3) 
: تتناااوه هااذه المااادة مفهااوم تنفيااذ المنهاااج، العوامااه المساااعدة والمعيقااة التااي تااؤثر فااي تنفيااذ المناااهج

التغييااار المخطاااط لااه فاااي تنفياااذ ) المنحاااق العقالنااي . معتقاادات المعلماااين ومهااااراتهم، الثقافااة المدرساااية
دور . ق حاه المشاكالت، منحا(لذين يطبقون بين الذين يطورون وا)، منحق التكيف المتباده (اجالمنه



، تغير التغير في طرا ق وأساليل التقويمالبحوث اإلجرا ية في تنفيذ المنهاج، إعداد المعلمين للتنفيذ ، 
دور البحاااوث المركزياااة والوساااطق والمدرساااية فاااي متابعاااة عملياااة . البنياااة المدرساااية اإلدارياااة والتعليمياااة

 .التنفيذ
 

 9091810 تدريس قضايا في المناهج وال (ساعات معتمدة 3) 

منااهج قومياة موحادة ، منااهج متنوعاة ، تخطايط المنااهج باين : تتناوه هذه المادة الموضوعات اآلتياة
المعرفة والتعلم، المناهج والفوارق الفردية، تخطيط المناهج باين األكااديمي ومتطلباات العماه، المنااهج 

الثقافات،  تخطيط المناهج والتعليم المتعدد، طيط المناهج بين المحلي والعالميوالتربية األخالقية ، تخ
، المناهج والتكنولوجيا المعاصرة ، المناهج والجنساوية، وتبحاث هاذه القضاايا مان المناهج والديمقراطية

أوجهها المختلفة ويتم التعرض ألنواع الحلوه المتوافرة ، والدعوة الق التفكير المتجرد للتعامه ماع هاذه 
 .القضايا

 
 (ساعات معتمدة 3) تربية المعلمين 9091810

تتنااااوه هاااذه الماااادة المعلااام منفاااذ المنهااااج متخاااذ القااارارات، الااادور المتغيااار للمعلااام، المعرفاااة والمهاااارات 
واالتجاهات والقيم التاي يحتاجهاا المعلام فاي المارحلتين األساساية والثانوياة، بارامج تربياة المعلماين قباه 

رامج تربياة المعلماين وتالهيلهم ، تقاويم ممارساات المعلام، تقاويم وأثناء الخدمة، اتجاهات معاصرة في با
 .برامج تربية المعلمين قبه وأثناء الخدمة

 
  الستقصاء في المناهج والتدريس 9091810

وتطاااوير مهااااراتهم فاااي " االستقصااااء فاااي المنااااهج"تهااادف هاااذه الماااادة إلاااق تعرياااف الدارساااين بلشاااكاه 
بما يعينهم في تطوير المناهج وتغييرها علاق نحاو نقادي، وذلاك استقصاء قضايا المناهج ومشكالتها، 

عااااان طرياااااق قاااااراءات مختاااااارة فاااااي أشاااااكاه االستقصااااااء المختلفاااااة، يااااادور محتاااااوس هاااااذه الماااااادة حاااااوه 
مفهاااوم االستقصااااء فاااي المنااااهج وأغراضاااه وأشاااكاله، االستقصااااء  الفلسااافي فاااي  : الموضاااوعات التالياااة

ء العلمي، االستقصاء النظاري، واالستقصااء الفنومونولاوجي المناهج، االستقصاء التاريخي، االستقصا
االستقصاااء العملااي ، االستقصاااء  النقاادي، االستقصاااء الروا ااي، واالستقصاااء التاالويلي، واالستقصاااء 

 .الجمالي

 
 المنهاج األخالقي 9091818

تنمياة : ة األخالقياةمفهوم األخالقية، األخالقية والفرد والمجتمع، التغير في األخالقية، مناح في التنمي
الخلق السليم ونظرية كولبرغ في الحكمة األخالقي،  سامات المنهااج األخالقاي، دور منااهج المباحاث 

 .المدرسية في التنمية األخالقية



 
 المنهاج والمعرفة 9091881

التصورات المختلفة للمعرفة، تصنيفات المعرفاة، اختباار المحتاوس المعرفاي للمنهااج وتنظيمهاا، منااهج 
: اكتسااااااال المعرفااااااة/ ، المناااااااهج الفااااااوق معرفيااااااة، طاااااارق تعلاااااامروع المعرفيااااااة، المناااااااهج المتكاملااااااةالفاااااا

سوسايولوجية  المعرفية، االجتماعية الثقافية وانعكاسااتها علاق المنهااج،/ السلوكية، العقالنية/االمبريقية
 .فةوانعكاساتها علق المنهاج، البعد السياسي للمعر ( البنا ية االجتماعية)المعرفة 

 
  (ساعات معتمدة 3)   التعلم والتعليم  نماذج واستراتيجيات  9091819

. تتنااااوه هاااذه الماااادة االساااس النظرياااة لالتجااااه السااالوكي، المعرفاااي، المعرفاااي االجتمااااعي، واالنسااااني
النماااوذج المعرفاااي واساااتراتيجياته، اساااتراتيجية المخطاااط، اساااتراتيجيات التولياااد، اساااتراتيجيات التجمياااع، 

يم، اسااتراتيجية الااتعلم االتقاااني، اسااتراتيجية الااتعلم التفاااعلي التكاااملي، اسااتراتيجية الااتعلم النشااط، والتنظاا
التعلم التبادلي، التعلم التعاوني، التعلم الزمري، اطالق القدرات، استراتيجية الحافة الذهنية، استراتيجية 

 .حافة القدرة، استراتيجية تآلف االشتتات
 

 (ساعات معتمدة3 )     ةت التربويقدير الحاجات 9093835
تقاااديم أسااااليل إحصاااا ية لحساااال الحاجاااة التربوياااة، وترتيااال الحاجاااات حسااال األولوياااات ثااام تعرياااف 

ونمااااذج ريفاااا  (.Q.C.C) الدارساااين علاااق أسااااليل تحلياااه القااارار الترباااوي باساااتخدام الااادا رة النوعياااة 
Raiffa االحتمالية المتعلقة بالتحليه حسل شجرة القرارات. 

 
 (ساعات معتمدة3)       نظريات القيادة التربوية 093810

دراسة وتحليه تطور مفهوم القيادة التربوية ونظرياتها وخصا ص كه منها، كما تهدف الق تبصير 
الطلبة باألساليل المختلفة للسلوك القيادي وابعاده والفرق بين السلوك القيادي والسلوك اإلداري 

ما تقدم المادة عرضا تحليليا للمنحق السلوكي والمنحق الموقفي للقيادة ك. ووظيفة ومهام كه منهما
المنظمية، وتلقي الضوء علق مفهوم المناخ التنظيمي وعالقته بفعالية المنظمة، كما تهتم المادة 
بدراسة موضوع الصراع في المنظمات ومناحيه وديناميته واألساليل القيادية المختلفة في إدارة 

 .الصراع
 

 (ساعات معتمدة3)     طرق البحث النوعي 9091859
المادة فلسفة وافتراضات البحث النوعي ومناهجه من قبه النظرية المجذرة واالثنوجرافية  هذه تتناوه

ودراسة الحالة والبحث اإلجرا ي كما تتضمن أساليل جمع البيانات من قبه المالحظة والمقابلة 
 .البيانات وكتابة التقرير وأخالقيات البحث النوعي وتحليه الوثا ق والعينات وأساليل تحليه



 
 (ساعات معتمدة 3) تعليم ذوي الحاجات الخاصة في المدرسة العادية   9094851

ذا تتنااوه هاذه الماادة الجاذور التاريخياة لتعلايم ذوي الحاجاات الخاصاة فاي المادارس العادياة، وأنمااط هاا
ع والبي ااة التربويااة راهنااة لفلساافة الاادمج  ومدرسااة الجمياا، والتطبيقااات الالتعلاايم وتحدياتااه وشااروط نجاحااه

، والتوجهاااات قاااة علاااق المساااتويين العرباااي والااادولي، ونتاااا ج الدارساااات العلمياااة ذات العالاالقاااه تقييااادا  
لمنااااهج، ا مختلفاااة ومضاااامينها بالنسااابة لتعاااديهالعالمياااة الحديثاااة ذات العالقاااة بااادمج ذوي االعاقاااات ال

 0، والممارسات  المدرسيةالتشريعات، والمرافقواالساليل، واالتجاهات، و 
 

 

 
 


